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Система за еднополюсно тазобедрено ендопротезиране 

с циментнафиксация и с биполярна феморална глава с 

ринг /заключващ пръстен/, метална част с размери от 

ø43мм до ø59мм за  и вътрешен диаметърø 28мм и 

съответстваща втулка материал- UNMWPE, съгласно 

ISO 5834-1 и ISO 5834-2. Феморалната глава да бъде 

отделно от биполярната глава.

Размери- 17 размера от ø43мм до ø59мм за глава ø 

28мм

Вакумно опаковане и Гама стерилизация.

Феморална глава- метална сдиаметър ø 28мм, стейнлес 

стил с високо съдържание на нитрогенSS M30NW, 

съгласно ISO 5832-9; или CoCr, съгласно ISO 5832-12.

Модул конус- 12/14

Размери- 5 размера от -7.0/ -3.5/ 0/ +3.5/ +7.0 

Вакумно опаковане и Гама стерилизация.

Стебло тип „Мюлер“  стейнлес стил M30NW  съгласно 

ISO 5832-9, обогатено с нитроген, с къс морзов конус, 

тънка шийкас ъгъл 135° и надлъжни полирани 

каналипо цялата дължина на стеблото.

Размери- 8 размера 

7.5/8.75/10.0/11.25/12.5/13.75/15.0/17.5/

Вакумно опаковане и Гама стерилизация.

Стебло Amethist 

Биполярна 

глава 

Moonstone

EVOLUTIS бр. 30 1083.33
компле

кт 

три в 

компле

кт

1083.333 32 500.00 1 300.00 39 000
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Система за тазобедрено ендопротезиране с 

циментнафиксация със стебло тип „Мюлер“ стейнлес 

стил M30NW съгласно ISO 5832-9, обогатено с 

нитроген, с къс морзов конус, тънка шийкас ъгъл 135° и 

надлъжни полирани канали по цялата дължина на 

стеблото.

Размери- 8 размера 7.5/8.75/10.0 /11.25/12.5/13.75 

/15.0/17.5/

Вакумноопаковане и Гама стерилизация.

Ацетабуларнакапсула  за циментно закрепване, 

хемисфера с 15° инклинация за антилуксация, 

периферни вдлъбнатини, по целия външен диаметър, с 

R=2мм, дълбоки концентрични канали, с пръстен от 

неръждаема стомана за рентгенографско наблюдение на 

позицията на капсулата, материал- UNMWPE, съгласно 

ISO 5834-1 и ISO 5834-2, умерено омрежен.

Размери- 8 размера от ø44мм до ø58мм за глава ø 28мм 9 

размера от ø42мм до ø58мм за глава ø 22мм

Вакумно опаковане и Гама стерилизация

Феморална глава- металнасдиаметър ø 28мм , стейнлес 

стил с високо съдържание на нитрогенSS M30NW, 

съгласно ISO 5832-9; или CoCr, съгласно ISO 5832-12.

Модул конус- 12/14

Размери- 5 размера от -7.0/ -3.5/ 0/ +3.5/ +7.0 

Вакумно опаковане и Гама стерилизация.

Стебло 

Amethist; Глава 

Femoral Head; 

Капсула 

Emergence-

UHMWPE

EVOLUTIS бр. 20 1483.33
компле

кт 

три в 

компле

кт

1483.333 29 666.67 1 780.00 35 600.00

74600.0000

                     /Д-р Савков/
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Обща стойност с ДДС:

Словом: седемдесет и четири хиляди и шестстотин лева
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